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Katowice: Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Szkoły Policji w Katowicach

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27667677500000, ul. ul. Gen. Jankego  276, 40684   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 032

6069440, 6069441, faks 032 6069249, 6069279, e-mail zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl Adres strony internetowej (URL): www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeŜeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez kaŜdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Szkoły Policji w Katowicach

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wody i odprowadzenie ścieków dla Szkoły Policji w Katowicach. Szacunkowa ilość dostaw wody w okresie 12 miesięcy wynosi 23.717

m3. Szacunkowa ilość odprowadzanych ścieków w okresie 12 miesięcy wynosi 23.717 m3. a jej wskazanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu w podanych ilościach. Termin realizacji

przedmiotu zamówienia od 1 sierpnia 2017 r. na czas nieoznaczony.

  



II.5) Główny kod CPV): 41110000-3,

Dodatkowe kody CPV: 90480000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Wykonawcą na dostawę wody i odprowadzenia ścieków są Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 89. Wymieniona spółka jest

monopolistą w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, w związku z powyŜszym z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa wody i odprowadzanie ścieków moŜe

być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę, tj. ww. spółkę.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna, ,  ,  ul. Obrońców Westerplatte 89,  40-335,  Katowice,  kraj/woj. śląskie


